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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه.   

 أما بعد:    

، والقيام له يف أثناء ذلك، لنيب فقد تكرر السؤال من كثري عن حكم االحتفال مبولد ا   

 وإلقاء السالم عليه، وغري ذلك مما يفعل يف املوالد.

 واجلواب أن يقال:    

، وال غريه؛ ألن ذلك من البدع احملدثة يف الدين؛ ألن ال جيوز االحتفال مبولد الرسول    

ن اهلل على رضوا  -مل يفعله، وال خلفاؤه الراشدون، وال غريهم من الصحابة الرسول 

وال التابعون هلم بإحسان يف القرون املفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة، وأكمل حباً   -اجلميع

 ومتابعة لشرعه ممن بعدهم. لرسول اهلل 

، أي: من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  أنه قال: وقد ثبت عن النيب    

وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من عليكم بسنيت  مردود عليه، وقال يف حديث آخر:

بعدي، متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة، 

 .وكل بدعة ضاللة 

 ففي هذين احلديثني حتذير شديد من إحداث البدع والعمل هبا.   

    فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُوقد قال اهلل سبحانه يف كتابه املبني:   

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ ، وقال عز وجل:]7احلشر:[
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ةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَ، وقال سبحانه:]63النور:[ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وَالسَّابِقُونَ ، وقال تعاىل:]21األحزاب:[ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِرياً

هُ وَأَعَدَّ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ

، وقال ]100التوبة:[ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْالمَ دِيناًتعاىل:

 .]3دة:املائ[

 واآليات يف هذا املعنى كثرية.   

 أن اهلل سبحانه مل يكمل الدين هلذه األمة، وأن  وإحداث مثل هذه املوالد يفهم منه:   

مل يبلغ ما ينبغي لألمة أن تعمل به، حتى جاء هؤالء املتأخرون فأحدثوا يف شرع   الرسول

، وهذا بال شك فيه خ ر عظيم، اهلل ما مل يأذن به، زاعمني: أن ذلك مما يقرهبم إىل اهلل

، واهلل سبحانه قد أكمل لعباده الدين، وأمت واعرتاض على اهلل سبحانه، وعلى رسوله 

 عليهم النعمة.

قد بلغ البالغ املبني، ومل يرتك طريقاً يوصل إىل اجلنة ويباعد من النار إال بينه  والرسول    

بن عمرو رضي اهلل عنهما، قال رسول اهلل  لألمة،كما ثبت يف احلديث الصحيح، عن عبداهلل

:  ما بعث اهلل من نيب إال كان حقاً عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم، وينذرهم

 رواه مسلم يف صحيحه. شر ما يعلمه هلم 
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هو أفضل األنبياء وخامتهم، وأكملهم بالغاً ونصحاً، فلو كان االحتفال  ومعلوم أن نبينا    

لألمة، أو فعله يف حياته، أو فعله  من الدين الذي يرضاه اهلل سبحانه لبيَّنه الرسول باملوالد 

 أصحابه رضي اهلل عنهم، فلما مل يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من اإلسالم يف شيء، 

منها أمته، كما تقدم ذكر ذلك يف احلديثني  بل هو من احملدثات اليت حذر الرسول 

 السابقني.

أما بعد: فإن خري  يف خ بة اجلمعة: يف معنامها أحاديث أُُخر، مثل قوله وقد جاء    

   ،وشر األمور حمدثاهتا، وكل بدعة ضاللةاحلديث كتاب اهلل، وخري اهلدي هدي حممد 

 رواه اإلمام مسلم يف صحيحه.

 واآليات واألحاديث يف هذا الباب كثرية.   

الد والتحذير منها؛ عمالً باألدلة املذكورة وقد صرح مجاعة من العلماء بإنكار املو   

 وغريها.

 كالغلو يف  وخالف بعض املتأخرين فأجازها إذا مل تشتمل على شيء من املنكرات؛   

، وكاختالط النساء بالرجال، واستعمال آالت املالهي، وغري ذلك مما ينكره اهلل  رسول

 الشرع امل هر، وظنوا أهنا من البدع احلسنة.

 .عدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إىل كتاب اهلل، وسنة رسوله حممد والقا   

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ كما قال اهلل عز وجل:   

سُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّ

  وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، وقال تعاىل:]59النساء:[ وَأَحْسَنُ تَأْوِيالً



 حكم االحتفال باملولد النبوي 

 - 5 - 

 .]10الشورى:[

 إىل كتاب اهلل سبحانه، فوجدنا يأمرنا  -والدوهي االحتفال بامل - وقد رددنا هذه املسألة   

 فيما جاء به وحيذرنا عما هنى عنه، وخيربنا بأن اهلل سبحانه قد أكمل  باتباع الرسول 

 ، فيكون ليس من الدين الذي هلذه األمة دينها، وليس هذا االحتفال مما جاء به الرسول 

فلم  إىل سنة الرسول   -أيضاً  -نا ذلكأكمله اهلل لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه، وقد ردد

جند فيها أنه فعله، وال أمر به وال فعله أصحابه رضي اهلل عنهم، فعلمنا بذلك أنه ليس من 

 الدين، بل هو من البدع احملدثة، ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى يف أعيادهم.

وإنصاف يف طلبه أن االحتفال باملوالد وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصرية ورغبة يف احلق    

برتكها  ليس من دين اإلسالم، بل هو من البدع احملدثات اليت أمر اهلل سبحانه ورسوله 

 واحلذر منها.

وال ينبغي للعاقل أن يغرت بكثرة من يفعله من الناس يف سائر األق ار، فإن احلق ال يعرف    

وَقَالُوا لَنْ ية، كما قال تعاىل عن اليهود والنصارى:بكثرة الفاعلني، وإمنا يعرف باألدلة الشرع

    دِقِنيَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَا

 يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنْ تُ ِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، وقال تعاىل:]111البقرة:[

 .]116األنعام:[

ثم إن غالب هذه االحتفاالت باملوالد مع كوهنا بدعة ال ختلو من اشتماهلا على منكرات    

أخرى؛ كاختالط النساء بالرجال، واستعمال األغاني واملعازف، وشرب املسكرات 

ظم من ذلك وهو الشرك األكرب، واملخدرات، وغري ذلك من الشرور، وقد يقع فيها ما هو أع
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، أو غريه من األولياء، ودعائه واالستغاثة به وطلبه املدد، وذلك بالغلو يف رسول اهلل 

واعتقاد أنه يعلم الغيب، وحنو ذلك من األمور الكفرية اليت يتعاطاها الكثري من الناس حني 

 وغريه ممن يسموهنم باألولياء. احتفاهلم مبولد النيب 

إياكم والغلو يف الدين، فإمنا أهلك من كان قبلكم  أنه قال: ح عن رسول اهلل وقد ص   

ال ت روني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إمنا أنا عبده،  :، وقال الغلو يف الدين 

 أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث عمر رضي اهلل عنه. فقولوا: عبد اهلل ورسوله 

أن الكثري من الناس ينشط وجيتهد ي حضور هذه االحتفاالت  ومن العجائب والغرائب:   

 املبتدعة، ويدافع عنها، ويتخلف عما أوجب اهلل عليه من حضور اجلمع واجلماعات، 

وال يرفع بذلك رأساً، وال يرى أنه أتي منكراً عظيماً، وال شك أن ذلك من ضعف اإلميان 

الذنوب واملعاصي، نسأل اهلل العافية لنا وقلة البصرية، وكثرة ما ران على القلوب من صنوف 

 ولسائر املسلمني.

حيضر املولد؛ وهلذا يقومون له حميني  ومن ذلك: أن بعضهم يظن أن رسول اهلل    

ال خيرج من قربه قبل يوم  ومرحبني، وهذا من أعظم الباطل وأقبح اجلهل، فإن الرسول 

 اعاهتم، بل هو مقيم يف قربه إىل يومالقيامة، وال يتصل بأحد من الناس، وال حيضر اجتم

القيامة، وروحه يف أعلى عليني عند ربه يف دار الكرامة، كما قال اهلل تعاىل يف سورة املؤمنون 

]15- 16[:َثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُون . 

  من ينشق عنه القرب يوم القيامة، وأنا أول شافع، وأول مُشَفَّعٍ أنا أول  :وقال النيب    

 عليه من ربه أفضل الصالة والسالم.
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فهذه اآلية الكرمية واحلديث الشريف وما جاء يف معنامها من اآليات واألحاديث، كلها تدل    

 مر جممع وغريه من األموات إمنا خيرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أ على أن النيب 

 عليه بني علماء املسلمني ليس فيه نزاع بينهم، فينبغي لكل مسلم التنبه هلذه األمور، واحلذر 

مما أحدثه اجلهال وأشباههم من البدع واخلرافات اليت ما أنزل اهلل هبا من س ان. واهلل 

 املستعان وعليه التكالن وال حول وال قوة إال به.

 فهي من أفضل القربات، ومن األعمال الصاحلات،  اهلل  أما الصالة والسالم على رسول   

إِنَّ اللَّهَ وَمَالئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا كما قال تعاىل:

 .]56األحزاب:[ تَسْلِيماً

، وهي مشروعة يف عليه هبا عشراًمن صلى عليَّ واحدة صلى اهلل  :وقال النيب    

مجيع األوقات، ومتأكدة يف آخر كل صالة، بل واجبة عند مجع من أهل العلم يف التشهد 

األخري من كل صالة، وسنة مؤكدة يف مواضع كثرية، منها بعد األذان، وعند ذكره عليه 

 الصالة والسالم، ويف يوم اجلمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثرية.

واهلل املسؤول أن يوفقنا وسائر املسلمني للفقه يف دينه والثبات عليه، وأن مين على اجلميع    

 بلزوم السنة واحلذر من البدعة، إنه جواد كريم.

 . وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد، وآله وصحبه   
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